
Forenta Nationernas generalforsamling antog och kungjorde den 10 december

1948 en allman forklaring om de manskliga rattigheterna. Forklaringen antogs

med 48 ja-roster. Inget land rostade emot. Atta lander avstod.

Omedelbart efter denna historiska handelse uppmanade generalforsamlingen

alia medlemsstater att offentliggora forklaringens text och att "gora den spridd,

kand, last och forstadd framfor allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner

utan hansyn till olika landers eller regioners politiska fbrhallanden".

Forklaringens officiella text finns tillganglig pa FN:s sex officiella sprak: arabiska,

engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Vidare har en rad enskilda

medlemslander horsammat generalforsamlingens uppmaning och oversatt

forklaringen. Den svenska oversattningen pafoljande sidor har godkants av

svenska regeringen.

Vid hanvandelse till FN:s nordiska informationskontor i Kopenhamn kan gratis-

exemplar bestallas av forklaringen pa FN:s sex sprak, svenska och ovriga

nordiska sprak samt ett begransat antal andra sprak.

ALLMAN FORKLARING OM DE MANSKLIGA RATTIGHETERNA

INLEDNING

Enar erkannandet av det inneboende vardet hos alia medlemmar av

manniskoslaktet och av deras lika och oforytterliga rattigheter ar grundvalen for

frihet, rattvisa och fred i varlden,

enar ringaktning och forakt for de manskliga rattigheterna lett till barbariska

gamingar, som upprort mansklighetens samvete, och enar skapandet av en

varld, dar manniskoma atnjuta yttrandefrihet, trosfrihet samt frihet fran fruktan

och nod, kungjorts som folkens hogsta stravan,



enar det ar vasentligt for att icke manniskan skall tvingas att som en sista utvag

tillgripa uppror mot tyranni och fortryck, att de manskliga rattighetema skyddas

genom lagens overhoghet,

enar det ar vasentligt att framja utvecklandet av vanskapliga forbindelser mellan

nationerna,

enar Forenta Nationernas folk i stadgan anyo uttryckt sin tro pa de

grundlaggande manskliga rattighetema, den enskilda manniskans vardighet och

varde samt mannens och kvinnornas lika rattigheter, avensom beslutat framja

socialt framatskridande och battre levnadsvillkor under storre frihet,

enar medlemsstatema atagit sig att i samverkan med Forenta Nationerna

sakerstalla allman och effektiv respekt for de manskliga rattighetema och de

grundlaggande friheterna,

enar en gemensam uppfattning av dessa fri- och rattigheters innebord ar av

storsta betydelse for uppfyllandet av detta atagande,

kungor

GENERALFORSAMLINGEN

denna ALLMANNA FORKLARING OM DE MANSKLIGA RATTIGHETERNA

sasom en gemensam riktlinje for alia folk och alia nationer, pa det att varje individ

och varje samhallsorgan ma med denna forklaring i atanke standigt strava efter

att genom undervisning och uppfostran befordra respekten for dessa fri- och

rattigheter samt genom framstegsframjande inhemska och internationella

atgarder sakerstalla deras allmanna och verksamma erkannande och tilllampning

saval bland folken i medlemsstatema som bland folken i omraden under deras

overhoghet.

Artikel 1

.

Alia manniskor aro fodda fria och lika i varde och rattigheter. De aro utrustade

med fornuft och samvete och bora handla gentemot varandra i en anda av

broderskap.



Artikel 2.

Envar ar berattigad till alia de fri- och rattigheter, som uttalas i denna forklaring,

utan atskillnad av nagot slag, sasom ras, hudfarg, kon, sprak, religion, politisk

eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, bord eller

stallning i ovrigt.

Ingen atskillnad ma vidare goras pa grund av den politiska, juridiska eller

internationella stallning, som intages av det land eller omrade, till vilket en person

hor, vare sig detta land eller omrade ar oberoende, star under forvaltarskap, ar

icke-sjalvstyrande eller ar underkastat nagon annan begransning av sin

suveranitet.

Artikel 3.

Envar har ratt till liv, frihet och personlig sakerhet.

Artikel 4.

Ingen ma hallas i slaveri eller traldom; slaveri och slavhandel i alia dess former

aro forbjudna.

Artikel 5.

Ingen ma utsattas for tortyr eller grym, omansklig eller fornedrande behandling

eller bestraffning.

Artikel 6.

Envar har ratt att allestades erkannas som person i lagens mening.

Artikel 7.



Alia aro lika infor lagen och aro utan atskillnad berattigade till lika skydd fran

lagens sida. Alia aro berattigade till lika skydd mot varje atskillnad i strid med

denna forklaring och mot varje framkallande av sadan atskillnad.

Artikel 8.

Envar har ratt till verksam hjalp fran sitt lands behoriga domstolar mot handlingar,

som kranka de grundlaggande rattigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller

forfattning.

Artikel 9.

Ingen ma godtyckligt anhallas, fangslas eller landsforvisas.

Artikel 10.

Envar ar under full likstalldhet berattigad till rattvis och offentlig rannsakning infor

oavhangig och opartisk domstol vid faststallandet av saval hans rattigheter och

skyldigheter som varje anklagelse mot honom for brott.

Artikel 11.

1

.

Envar, som blivit anklagad for straffbar gaming, har ratt att betraktas som

oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen faststalld vid offentlig rattegang,

under vilken han atnjutit alia for sitt forsvar nodiga garantier.

2. Ingen ma domas for handling eller underlatenhet, som vid tidpunkten for

dess begaende icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell ratt. Ej

heller ma hogre straff utmatas an vad som var tillampligt vid tidpunkten for

den straffbara garningens begaende.

Artikel 12.



Ingen ma utsattas for godtyckliga ingripanden i fraga om privatliv, familj, hem

eller korrespondens, ej heller angrepp pa heder och anseende. Envar har ratt till

lagens skydd mot sadana ingripanden eller angrepp.

Artikel 13.

1

.

Envar har ratt att inom varje stats granser fritt forflytta sig och valja sin

vistelseort.

2. Envar har ratt att lamna varje land, inbegripet sitt eget, och att atervanda

till sitt eget land.

Artikel 14.

1

.

Envar har ratt att i andra lander soka och atnjuta fristad fran forfoljelse.

2. Denna ratt ma icke aberopas vid laga atgarder, reellt grundade pa icke-

politiska brott eller pa handlingar, som strida mot Forenta Nationernas

andamal och grundsatser.

Artikel 15.

1

.

Envar har ratt till en nationalitet.

2. Ingen ma godtyckligt berovas sin nationalitet eller formenas ratten att

andra nationalitet.

Artikel 16.

1

.

Fullvuxna man och kvinnor har ratt att utan nagon inskrankning pa grund

av sin ras, nationalitet eller religion inga aktenskap och bilda familj. De

aga lika rattigheter vid giftermal, under aktenskap och vid aktenskaps

upplosning.

2. Aktenskap ma ingas endast med de blivande makarnas fria och

fullstandiga samtycke.



3. Familjen ar den naturliga och grundlaggande enheten i samhallet och ager

ratt till skydd fran samhallet och staten.

ArtikeM7.

1

.

Envar har ratt att aga egendom saval ensam som i forening med andra.

2. Ingen ma godtyckligt berovas sin egendom.

Artikel 18.

Envar har ratt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna ratt

innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med

andra offentligt eller enskilt utova sin religion eller tro genom undervisning,

andaktsovningar, gudstjanst och iakttagande av religiosa sedvanjor.

Artikel 19.

Envar har ratt till asiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna ratt innefattar frihet for

envar att utan ingripanden hysa asikter och frihet att soka, mottaga och sprida

upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hansyn till

granser.

Artikel 20.

1

.

Envar har ratt till frihet i fraga om fredliga moten och sammanslutningar.

2. Ingen ma tvingas att tillhora en sammanslutning.

Artikel 21.

1

.

Envar har ratt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda

ombud.

2. Envar har ratt till lika tilltrade till allman tjanst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgora grundvalen for statsmaktemas myndighet. Denna

vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola aga rum med



tillampning av allman och lika rbstratt samt hemlig rostning eller likvardiga

fria rostningsforfaranden.

Artikel 22.

Envar ager i sin egenskap av samhallsmedlem ratt till social trygghet och ar

berattigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rattigheter, som aro

oundgangliga for hans vardighet och for en fri utveckling av hans personlighet,

forverkligas genom nationella atgarder och mellanfolkligt samarbete med hansyn

tagen till varje stats organisation och resurser.

Artikel 23.

1

.

Envar har ratt till arbete, till fritt val av sysselsattning, till rattvisa och

tillfredsstallande arbetsforhallanden och till skydd mot arbetsloshet.

2. Envar har utan atskillnad ratt till lika Ion for lika arbete.

3. Envar, som arbetar, har ratt till rattvis och tillfredsstallande ersattning, som

tillforsakrar honom sjalv och hans familj en manniskovardig tillvaro och

som, dar sa ar nodvandigt, kompletteras med andra medel for socialt

skydd.

4. Envar har ratt att bilda och ansluta sig till fackforeningar till skydd for sina

intressen.

Artikel 24.

Envar har ratt till vila och fritid, innefattande rimlig begransning av arbetstiden

och regelbunden semester med bibehallen Ion.

Artikel 25.

1 . Envar har ratt till en levnadsstandard, som ar tillracklig for hans egen och

hans familjs halsa och valbefinnande, dari inbegripet foda, klader, bostad,

halsovard och nodvandiga sociala formaner, vidare ratt till trygghet i



handelse av arbetsloshet, sjukdom, invaliditet, makes dod, alderdom eller

annan forlust av forsorjning under omstandigheter, over vilka han icke

kunnat rada.

2. Modrar och barn aro berattigade till sarskild omvardnad och hjalp. Alia

barn, vare sig fodda inom eller utom aktenskap, skola atnjuta samma

sociala skydd.

Artikel 26.

1

.

Envar har ratt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri,

atminstone pa de elementara och grundlaggande stadiema. Den

elementara undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och

teknisk undervisning skall vara allmant tillganglig. Den hogre

undervisningen skall sta oppen i lika man for alia pa grundval av deras

duglighet.

2. Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att

starka respekten for manniskans grundlaggande fri- och rattigheter.

Undervisningen skall framja forstaelse, tolerans och vanskap mellan alia

nationer, rasgrupper och religiosa grupper samt befordra Forenta

Nationemas verksamhet for fredens bevarande.

3. Ratten att valja den undervisning, som skall ges at barnen, tillkommer i

framsta rummet deras foraldrar.

Artikel 27.

1

.

Envar har ratt att fritt taga del i samhallets kulturella liv, att njuta av

konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess

formaner.

2. Envar har ratt till skydd for de moraliska och materiella intressen, som

harrora fran varje vetenskapligt, litterart eller konstnarligt verk, till vilket

han ar upphovsman.



Artikel 28.

Envar har ratt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och

rattigheter, som uttalas i denna fbrklaring, till fullo kunna forverkligas.

Artikel 29.

1

.

Envar har plikter mot samhallet, i vilket den fria och fullstandiga

utvecklingen av hans personlighet ensamt ar mojlig.

2. Vid utovandet av sina fri- och rattigheter ma envar underkastas endast

sadana inskrankningar, som blivit faststallda i lag i uteslutande syfte att

trygga tillborlig hansyn till och respekt for andras fri- och rattigheter samt

for att tillgodose det demokratiska samhallets rattmatiga krav pa moral,

allman ordning och allman valfard.

3. Dessa fri- och rattigheter ma i intet fall utovas i strid med Forenta

Nationemas andamal och grundsatser.

Artikel 30.

Intet i denna forklaring ma tolkas sasom innebarande rattighet for nagon stat,

grupp eller person att agna sig at verksamhet eller utfora handling, som syftar till

att omintetgora nagon av hah uttalade fri- och rattigheter.


